Załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI
Projekt: „Od społecznej aktywności do zatrudnienia”
nr projektu: RPLU.11.04.00-06-0008/17

Ja niżej podpisany/a _______________________________________________________________
(imię i nazwisko)
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeo
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym:
Zamieszkuję na terenie Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego w rozumieniu KC(na terenie
objętym LPR)
tj.: gminy: Lublin (gmina miejska), Lubartów (gmina
miejska), Lubartów (gmina wiejska), Nałęczów (obszar
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Mełgiew (gmina
wiejska), Świdnik (gmina miejska), Piaski (obszar
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Spiczyn ( gmina
wiejska), Głusk (gmina wiejska), Jabłonna (gmina
wiejska), Jastków (gmina wiejska), Konopnica (gmina
wiejska), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Niemce
(gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiejska), Wólka
(gmina wiejska).
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Jestem osobą wykluczoną (w tym dotkniętą ubóstwem)
lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym osobą: pozostającą bez zatrudnienia i/lub
bezrobotn i/lub o niskich kwalifikacjach i/lub z
niepełnosprawnością
Jestem członkiem rodziny z otoczenia osób
wykluczonych społecznie

________________________
Miejscowośd, data

 TAK
 NIE

 TAK
 NIE

 TAK
 NIE

_________________________________
Czytelny podpis Uczestnika/czki projektu

1

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:-osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; -osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; -osoby przebywające w pieczy zastępczej
lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. -osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; -osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o
których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; -osoby z niepełnosprawnością;-członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z
niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niep ełnosprawnością; -osoby niesamodzielne; -osoby
bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020; -osoby odbywające karę pozbawienia wolności -osoby korzystające z PO PŻ. -osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.
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